
 

 

  

   

   

   

Veteranen hoale bizar hoog niveau; De Sjter 4 sjlachoffer krappe selectie 
 
Ut woar un inhoalweekend en dus weinig wedsjtrieje op ut programma. Os eesjte elftal leed un 
teleursjtellende nederlaag taege ut leeggeplaatsjte EHC (2-3). Ut veerde woort mit 12-2 in de 
pak gehak door koplouper SV Argo. Op zoaterdigoavend houwe de veteranen gelukkig al de 
sjpraekwoordelijke eer gered door oet bie RKUVC via un 0-2 euverwinning, de 2-3 nederlaag 
eerder dit seizoen thoes taege datzelfde RKUVC oet te wissen. 
 
Veer beginne dees waek bie De Ster 4. Dat team houw op 27 november heure letste wedsjtried 
gesjpeeld. Eindelijk mochten de mannen waer ech graas ruke. Wie un roedel hongerige wolven 
sjtinge de mannen van 4 ongetwiefeld te trappelen om waer ens ten strijde te moage trekke. En 
loat noe oetgeraekend auch nog koplouper Argo de taegesjtenjer zeen. De letste kans veur ozze 
mannen om zich nog in de titelsjtrijd te mengen. De technische leiding kratste zich al achter de 
oren. Want mit un selectie van 28 sjpelers, zou dit beteikenen dat d’r lestige keuzes gemaakt 
moosjte waere. Want wae van die jonge wolven geisse thoesloate? 
 
Gelukkig veur de technische leiding bleek d’r nog ein of anger clubke in Zitterd te motte 
voetballe op zondigmurge taege un team oet Rotterdam. Dat leverde un beperk aantal 
aafmeldingen op: 
 

 
 



Godmiljaar mannen. Gelukkig woare d’r auch nog un paar helden (o.a. van ut 2e en 3e) die wáál 
zin houwe om te voetballe, noa 3 moanje thoeszitte… zucht… 
 

 
 
Tja, en wat mosse d’r dan van zegge? Die van Beech houwe bliekbaar minder interesse in 
Fortuna, zo deit de 12-2 oetsjlaag vermoeden. Kommend weekend nuuje kansen. Noe maar 
doeme dat d’r dit keer gein massale belangsjtelling is veur ut concert van Justin Bieber in 
Arnhem, de musical in Scheveningen, of de huishoudbeurs in ut Mecc…. Geer hub get goud te 
make, sjtelleke ouw wiever. 
  



Dan euver noa de wedsjtried van os eesjte elftal. Gein versjlaag op de website dit keer 
vanwaege de aafwezigheid van de reguliere auteur (vermoed ich). Aangezien ich zelf waal 
aanwezig woar, waag ich mich maar aan un paar kleine observaties. 
 
Te beginne mit ut hoogtepunt van de wedsjtried, namelijk ut sjpelerke van de waek dat unne 
topdaag houw: 

 
 
Ut échte sjpelerke van de waek woar trouwes de oudste zoon van De Sjter 4-mannetjesputter 
Danny Pepels. Un sjiek menke dae drie oer noa de wedsjtried nog ummer mit unne bal aan ut 
pielen woar en zei: “Pap, kiek ens wat ich veur un trucske ken.” Wo op Dennie zelfkritisch 
opmirkde: “Ich goan neit ens probere om ut dich noa te doon, jong.” 
 
Tja en wat vilt d’r wiejer te zegge euver de wedsjtried van 1. De Sjter creëerde helemoal niks en 
goof aanvankelijk auch niks weg. Via twee corners koom de ploug op un 2-0 euversjprong 
doordat Davy Hodselmans 2 keer attent d’r bie woar om eesj binne te knikke, en doanoa unne 
doorgekupte bal van Bob binne te tikke. Niks aan ut handje zouwse zegge. 
  



Niks woar minder woar. EHC ging opportunistisch sjpele, troefde euveral op ut veldj de 
Sjteindenaere op felheid aaf, en koom volkomen terecht nog 3x tot scoren in de letste 20 
minute. Veel eigenlijk niks op aaf te dingen. Names De Sjter koom allein Frank nog unne keer 
riant in scoringspositie, maar hae sjtuitte helaas op de keeper van EHC. 
 
Veur de tweede waek op riej un teleursjtellende nederlaag. Op zich nog niks aan ut handje 
maar mit dees kwaliteiten in un volledig fitte selectie houf d’r absoluut gein genoegen 
genomme te waere mit ut veiligsjpele op de ranglies. Lijfsbehoud is un must, maar d’r zit genog 
kwaliteit in dit team om veur un sjtevige plek in de middenmoot/subtop te sjpele. 
 
Kom op mannen. Ballen tonen kommende zondig en knalle! 
 
Dan effe un tusjedoortje. De selectie van un veurmalig tweede elftal van ozze club haet unne 
groepsapp om op ziene tied un reunie te organisere. Doa is unne datum veur geprik maar d’r 
woar nog gein activiteit. Jari Knoops deig un dappere poging om get aan te reure. Dat leep oet 
op niks: 
 

 
 
Tied om euver te sjakele noa de veteranen. Die houwe unne oetwedsjtried taege RKUVC op ut 
programma sjtoan. Un ploug wo eerder dit sezoen nog thoes mit 2-3 van verloare woar. Un 
euverwinning die destieds door RKUCV woort gevierd esof de champions league gewonne 
woar. En dus woare de Sjteinder metse vanteveure gesjlepe. 
 
Maar eesj moosj de balans van de vasteloavend opgemaak waere. Dat leverde get sjoon 
plaetjes op: 



Coach Roger d’n Doam maakte furore in Maes op de zoaterdig: 
 

 
 
Ron Marchal woar helemoal 2023-LHBTQ open minded in De Poart: 

 



Dennie Vorstermans woar d’r achter gekomme dat auch in ut Drentse Grolloo vasteloavend 
wurt gevierd en leep d’r unne local hero taege ut lief: 

 
 
John Jacobs en Leon Fredrix bloze hun huwelijk nuuj laeve in door unne keer veur partnerruul 
te opteren: 

 



Mat Cremers ging zelfs verkleid es Prins Bernard-smurf noa ut werk: 

 
 
En Ruud van Didden bleef gedurende ut voetballoze vasteloavesweekend lekker bezig mit ut 
belke:  

 



Op de parkeerplaatsj in Sjtein woort verzameld. Ut complex woar al toe en op de parkeerplaatsj 
maar un beperkt aantal luuj. 
 
Willy: Wo is jederein? 
Rob: Ruudje app net dat ‘r rechsjtreeks geit. 
Roger: Van Didden? Haet ‘r dae kogel nog ummer in de mondj? 
 
Op de parkeerplaatsj koom get aanloup van Eritreese assielzoekers die un belke wolle komme 
trappe maar auch veur un gesjloate poart sjtinge. 
 
Roger: Ich lach mich kapot es dalik eine op miene fits aankump. 
Willem: Mesjiens wulle die mitvoetballe. Willy, regel doe dat ens es hoofd communicatie. 
Willy: Ich geluif das doe gek bes. 
Willem: Dan vroag ich waal. Euver 3 joar moage die sjtumme, dus die houd ich te vrundj. 
 
Aangekomme bie RKUVC bleek doa gelukkig de res van de selectie aanwezig te zeen. Levi 
Nelissen woort aangesjproake op ut feit dat via heum Patrick Dewaide, Dennis Stelten en Frenk 
Wouters es leden geworve woare. 
 
Willem: Levi, die drie wasse geleverd hubs zeen d’r waer neit. 
Levi: Dennis houw verjoardaag van ziene zoon. 
Willem: Ich hub dae jong veurig joar nog gezeen. Toen woar ‘r 4 joar. Ich denk dat ‘r inmiddels 
23 is, zo vaak is dae joarig volges Dennis. 
Levi: Maar ich woar sjus op de verjoardaag dus dit keer woar hae éch joarig. 
Willem: Maar doe kumps toch auch geweun voetballe. Woveur hae dan neit? 
Levi: Hae zach taege mich dat ‘r éch gaer wol, maar dat ‘r doa gezeik mit kreeg. Maar loat dat 
maar oet ut versjlaag. 
 
Ruud van Didden woar d’r auch en kreeg natuurlijk get reacties op zien opvallende vasteloaves-
outfit. 
 
Marc: Hubse geine pien in de moel, Ruud? 
Ruud: Nae, gaar neet. 
Marc: Besse dat dan gewend? 
Ruud: Wie ich antjwoordde, realiseerde ich mich dat ’t neit ut beste antjwoord woar. 
 
Misha Dreessen woar waal mitgekomme maar woar eigenlijk nog krank. Hae bleef dus in de 
werme kantine zitte wie de res zich ging omkleije. 
 
Rudy: Wo blif Misha? 
Willem: Dae is krank. Haet al twee daag in bed gelaege. 
Rudy: Ja, en? Ich hub twee waeke NEIT in bed gelaege! 



Piele: Ich vuil mich auch neit optimaal. Mesjiens auch ens loate noakieke. 
Willem: Bie dich zulle ze gein bloud goan prikke Piele. Want dan verknooje ze die tattoos. 
 
Willem koom auch nog effe truk op ut versjlaag van veurige waek. 
 
Willem: Ich vonj dat waal humor bie die foto van Will en Leon in de Aldi. Dat Will woar goan 
klage dat de XL condooms knelden. 
Marc: Joa dae woar leuk. 
Willem: Ich waer dan allein aangesjproake door de kinjer van Will. Die meine dat ich dat sjrief. 
Rob: Ocherm. 
Willem: Maar dat interesseert mich gein klote want die wone in Belsj dus die kenne hie toch 
neit sjtumme. 
 
Coach Roger koom binne en houw heuglijk nuujts: “Geer sjtoat allemoal in de basis.” Dat 
leverde 11 blie gezichte op. Zonger de op ut letste moment aafgemelde Mat Cremers maar mít 
mit unne kranke Misha Dreessen op de bank bleven d’r nog exact 11 fitte sjpelers euver. Coach 
Daemen sjatte de kwaliteiten van zien elitekorps goud in en prees zich gelukkig dat de 
spelintelligentie dermate hoog is dat gebroekelijke 4:3:3 systeem probleemloos koosj waere 
ingeruuld veur un 4:4:2 formatie.  
 
In dees formaties moosjten de 11 oetverkoren strijders ut goan doon: 
 



 



Gezeen de krapte van de selectie houw de wedsjtried neit baeter kenne beginne. Want noa 2 
minute sjpele goof Rob unne sjtaekpass op Pascal dae vriej veur de keeper woar gekomme, 
woare ut neit dat ‘t ‘m in de hamstring sjprong. “Dat wurt wissele” zei unne sjpeler van RKUVC. 
Veer hubbe geine wissel, woar ut antjwoord. “Ai en noe?” woar de wedervroag. Jos 
antjwoordde gevat: “maak gein klote oet. Normaal sjpele veer auch mit unne linksveur dae neit 
kent loupe.“ 
 
Pascal beet nog effe door en coach Daemen vroog aan Misha om zich te goan opwerme. Wie 
Roger 5 minute later opzie keek om te zeen of Misha al kloar woar om in te valle, zoot dae nog 
ummer mit 3 veste, 2 truien, twee thermoshirts, un sjaal, un mutsj, twee paar heisje en drie 
lang bokse aan op de bank. 
 
Roger: Misha, kom op maak dich kloar. 
Misha: Dat meinse toch neit he? Ich ben ech krank man. 
Roger: Ja wat motte veer angesj, kleij dich oet. SJEIDS! Veer goan wissele. 
 
Doa op besjloot Misha zich esnog te goan oetkleije. Ut doerde drie minute en toen houw hae 
nog ummer 3 loage euverein aan. De sjpelers van RKUVC woorre geirriteerd dat ut zo lang 
doerde. 
 
Sjpeler RKUVC: “Miljaar. Dat ‘r zich die lang boks en mutsj maar aan hilt. Dit doert te lang.” 
Rob: Maak dich maar neit druk. Die blieve zeker aan. 
 
Misha veel centraal op ut middenveldj in en Richard Beckers sjoof door noa de sjpits-positie. 
Dat woar unne prima zet want noa 20 minute veroverde Levi unne verkeerde oettrap op, 
sjnelde richting achterlien en lag breid op Richard dae de bal soeverein mit boetekantj rechs 
taege de touwen knalde veur de 0-1 veursjprong. 
 
Achterin heersten Denny Vorstermans, Piele Smeets, Ruud van Didden en Marc Lacroix in de 
duels wodoor keeper Rudy un rustige eesjte helf houw. Marc zurgde auch nog veur aanvallende 
impulsen. Ummer doorkommend op links, kapte hae noa binne en krulde hae de bal richting de 
rechter-boavehook. De 2,35m lange keeper van RKUVC wis de bal echter nog mit zien 
vingertoppen naeve te tikken. 
 
In de rust woar coach Daemen tevreje: “Jonges, ich hub gein aanleiding om emes te wissele.” 
 
Noa de rust ging de Sjter-machine pas ech geolied loupe. De defensie bleef un onnumbare 
vesting, op ut middenveldj woort ut belke lustig rondjgetik door Levi, Rob, Jos en Misha. En 
veurin woar Richard de ummer aansjpeelbare targetman en woar Bart de man dae doavan 
profiteerde en unne keer of 5 prima kenskes kreeg. Die leidden helaas neit tot unne treffer. 
Unne prachtige ‘kruller’ van Jos Ostendorf leet ut netje waal bollen en zo woort mit unne 0-2 
eindsjtandj de euverwinning binnegehoald. 



In ut kleidlokaal woort de grandioze partie geëvalueerd.  
 
Levi: Veer houwe un jong verdediging vandaag. 
Bart: Joa inderdaad. Geine 60-plusser. 
Denny: Gein dino-defensie vandaag. 
Ruud: Ich ben dan waal pas 55 maar ich vuil mich waal unne dino noa 70 minute ballen. 
Marc: Veurige waek houwse nog un anger belke bie dich, he Ruud? 
Ruud: Joa dae koosj ich get mekkelijker bie mich haute. 
 
Ruud moosj in de kantine al sjnel aafsjeid numme. Jos: Enne Ruudje? Haet de meesteres dich al 
geroupe? 
 
Daezelfde Jos woar de Senshi-trui van Willem aan ut bekieke. 
Jos: Willem, wat is dat eigenlijk? Un Japans restaurant? 
Willy: Joa, doe kens toch laeze? Sjteit auch sushi. 
Marc: Volges mich is ut unne trui van Maradonna. Achterop sjteit de handj van god. 
Willem : Jonges, ben maar sjtil want dalik ligk geer allemoal gesjtrek. 
 

 



Intusje woorte d’r breudjes frikandel geserveerd. Willy duujde zich d’r geliek drie of veier noa 
binne, zo wie dit sezoen al dekker op de foto is vasgelag. 
 

 
 
De ultralange keeper van RKUVC ging vervolges auch noa hoes. 
 
Piele: Woar dat dae kleine keeper? 
Willem: Joa, die goal van Jos houw ích d’r oet gehaute. 
Piele: Inderdaad. Ut leek waal Rulli van Ajax. 
 
Ut woar erg gezellig in de kantine. Effe leek ’t d’r op dat de pleurig ging oetbraeke wie unne 
UVC-er zich vergreep aan de vriendin van Ronnie: 
 



 
 
Ron reageerde koeltjes en koom effe un proatje make. 
 
Piele: Ron, wurt dat un trio vanoavend? 
Willem: Mit twee van die lange? Al liek Ron in die witte boks vandaag auch un sjtuk langer. 
 
Vervolges ontsjpon zich nog un geanimeerde discussie euver de politiek. 

 
 



Normaal un kolfje noa de handj van Willy maar dit keer brach Richard de discussie op gang. 

 
 
Richard: Nae ich sjtum neit lokaal. 
Willem: Worom dat neit? 
Richard: Ich sjtum lanjelijk ummer Wilders maar lokaal hubse nemes op dae rechse vleugel. 
Willem: Bie CMB hubbe veer auch unne extreme rechterflank. Dat is Leon Fredrix. En veer zeen 
auch nog aan Willy de Worm aan ut trekke. 
Richard: Is dat get veur dich, Willy? 
Willy: Jonges, de pap zag vruiger al taege mich: doe bes geine goeie veur de politiek want doe 
mos ummer lachen esse aan ut leige bes. 
 

 



Wie de Sjter vets auch in de derde helf riant aan de leiding ginge, wendde Willem zich nog effe 
tot de euvergebleve RKUVC-sjpelers mit de legendarische weurt: 
“Jonges, lach effe. Veer wulle auch un foto van de verleizers.” 
 

 
 
Pes volgende waek! 
Rob Sjulpe 
 
 
 


